
Af hensyn til forplejning og af pladshensyn er tilmelding nødvendig. Tilmeld jer online hos Frivilligcenter Helsingør 
på www.frivilligcenter-helsingor.dk/kalender/parorendecafe, på telefon 49 21 50 60 eller via mail på: rep@frih.dk 
senest 4 dage før. 
 

Hvis du vil vide mere om cafémøderne er du velkommen til at kontakte Marie Klintorp på telefon 29882502. 

Initiativtagere fra Patient- og pårørendenetværket er: 

Marie Klintorp (formand for Danske Handicaporganisationer i Helsingør) – 29882502 
Tove Tafdrup (lokal formand for Lungeforeningen) – 24216862                                                                                                              

Jan Algreen-Ussing (lokal formand for Kræftens Bekæmpelse ) – 27450979 

Caféer for pårørende i Helsingør ser dagens lys 

Pårørende i Helsingør kan fra 4. november mødes i caféer i Frivilligcenter Helsingør med andre pårørende til fælles 
snak om det, at være pårørende og få ny viden om lokale tilbud i foreningsliv og få nyt netværk. 

Patient- og pårørendenetværket under Frivilligcenter Helsingør tilbyder her i efteråret 6 caféer for pårørende i fri-
villigcentrets lokaler på Kronborgvej 1c i Helsingør. 

”Pårørende til sygdomsramte er pressede og har i Corona-tiden været ekstra pressede. Mange har svært ved 
at forlade deres hjem og få ”egen” tid til at lade op. Som pårørende føler man sig ofte isoleret og har svært 
ved at få øje på muligheder for hjælp og støtte. Det vil vi gøre noget ved! Derfor er vi på tværs af patient- og 
pårørende foreninger gået sammen om at tilbyde cafeer for pårørende” siger Marie Klintorp, Formand for 
Danske Handicaporganisationer i Helsingør, på vegne af planlægningsgruppen.   

Hvert cafémøde varer 2 timer og alle pårørende er velkomne til at deltage i caféerne. Man er også velkommen til at 
tage ægtefæller med til møderne. På caféerne vil der være oplæg, netværksdrøftelse og der vil blive serveret gratis 
kaffe, the og kage. 

Datoerne for de 6 cafémøder:  

04. november 14-16  

11. november 14-16 

18. november 14-16  

25. november 14-16 

02. december 14-16 

09. december 14-16 

Fra venstre: Tove Tafdrup, Jan Algreen-Ussing, Marie Klintorp og frivilligcenterleder Line Dietz Bjerregaard. (Privatfoto) 
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